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Notulen OC BSO Helmgras 21-9-2021 

Aanwezig: Azarja Geuze, Cindy Liefting, Jacqueline Tijkotte, Patricia Kouwenberg, Niels Vermij,  

Martijn Witvoet, André Hoekstra 

Afwezig: Andries de Rooij 

 

1. Opening en mededelingen 

Claudia gaat eind deze week Helmgras verlaten. De nieuwe kracht kan op 1-12-2021 beginnen. 

 

2. Notulen vorige vergadering (15-6-2021) 

Geen aanpassingen. Notulen kunnen definitief gemaakt worden. 

 

3. Actiepunten 

- Er kan een oproep geplaatst worden in bijvoorbeeld de enquête m.b.t. ideeën voor BSO-

activiteiten. 

 

4. Ingekomen stukken 

a. digitale postbus 

Niks ontvangen. 

b. nieuwsbrieven Boink 

Martijn scant en stuurt indien interessant door.  

c. klachten/berichten van ouders 

Geen 

d. GGD 

Rapport is doorgestuurd. Aan alle eisen werd voldaan. Het blijft een lastig te lezen stuk. 

 

5. Bespreekpunten 

a) Ouderenquête 

Cindy: Wordt al langer over gesproken. Nu is het tijd om het daadwerkelijk te gaan doen. Een 

voorzet is rondgestuurd. Azarja heeft aanvullingen voorgesteld. 

E.e.a. zal digitaal worden rondgestuurd, gelijkvormig aan de MR-verkiezing. De enquête zal aan 

alle ouders worden gestuurd, ongeacht of ze één of meer kinderen in de BSO hebben. Dit om 

ook te achterhalen waarom er bijvoorbeeld niet voor locatie Helmgras wordt gekozen. Azarja 

stelt de Net Promotor Score (NPS) methode voor om meer gevoel te krijgen bij waarom iemand 

wel of geen goed gevoel heeft bij BSO-Helmgras. 

 

b) Adviesaanvraag tariefswijziging 

Martijn vraagt of het Helmgras-team invloed heeft op de tariefswijziging 

Niels: niet echt. Dit wordt op Management Team-niveau bepaald en uitgevaardigd. 

Tabijn wil graag centraliseren v.w.b. de Medezeggenschapsraad en de BSO-oudercommissies. 

Martijn: iemand nog vragen over de nieuwe tarieven? --> Niet echt. Er is ook wat weinig tijd 

geweest om e.e.a. door te nemen en daarnaast is het lastig om een mening te vormen over 

o.a. de financiële situatie van BSO-Helmgras. 

Niels: De financiële stromen van school en BSO zijn niet voor 100% gescheiden. Het werkt ook 

een beetje als de wet van de communicerende vaten of ‘vestzak-broekzak’. 
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c) Algemene voorwaarden 

Martijn: Voordat Jacqueline en Azarja (en Andries?) bij de oudercommissie is de OC reeds 

akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. 

De oude voorwaarden staan/stonden nog op de website. 

Jacqueline: In de algemene voorwaarden gaat een studiedag van 3½ uur naar 10 uur v.w.b. de 

doorberekening. Dat kan toch niet zomaar aangepast worden zonder akkoord van de 

afnemers? 

Martijn: bij de OC leven twijfels over of de algemene voorwaarden zomaar gewijzigd kunnen 

worden. 

Niels: Tabijn heeft de A.V. aangepast, inclusief de tarieven voor een studiedag, ten tijde van 

de invoering van KidsKonnect. 

Daarnaast is het voorleggen van de AV aan de ouders wel besproken in de OC, maar 

waarschijnlijk is dit naar de ouders toe niet echt duidelijk geweest. 

Martijn: Bij wie kunnen we terecht om dit aan te kaarten? Want voor sommigen is de sprong 

van 3½ naar 10 uur voor een studiedag echt veel geld. 

Niels: ik adviseer om met het algemene mailadres te beginnen. 

 

d) Hoeveelheid studiedagen 

Azarja: Hoe komt Helmgras op 13 (duurdere) studiedagen? 

Niels: Helmgras heeft langere lesdagen voor alle groepen (1 t/m 8) en komt daarmee op de 

minimaal vereiste 940 lesuren per jaar. Op andere scholen heeft de onderbouw kortere en de 

bovenbouw langere lesdagen. Helmgras smeert dat dus uit en heeft daarmee ruimte voor 13 

studiedagen… 

 Om ouders te ondersteunen die het financieel lastig rond krijgen zijn er speciale ‘potjes’ 

beschikbaar. 

 
e) Centrale Oudercommissie 

Niels/Cindy: een expert neemt het centralisatieproces/-initiatief onder de loep. Aangezien er 

nu een centrale Tabijn Opvang B.V. is zou er zomaar een centrale Oudercommissie BSO’s 

kunnen komen. 

 
6. Personele aangelegenheden 

- Nieuwe medewerker start per 1-12-2021. De reeds aanwezige medewerkers ‘gaan lekker’. 
 
7. Rondvraag 

- Jacqueline: - 

- Niels: - 

- Azarja: Wat wordt er zoal gegeten op de BSO?  

Azarja heeft e.e.a. opgesteld en stuurt dit rond. O.a. adviezen en activiteiten en informatie over 

mogelijke subsidies. Onderwerpen als smaakplezier, samen koken, nieuwe smaken etc. passeren de 

revue. 

- Cindy: - 

- Patricia: - 

- André: - 

- Martijn: - 

- Algemeen: Graag vergaderen we weer een keer face-to-face. Voor o.a. Cindy, Patricia en NIels 

is digitaal prettiger. 
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Volgende vergadering(en): 

2 november 2021 (hopelijk ‘live’), 19:30. 

(Martijn stuurt voor de zekerheid een Teams-meeting.) 

 

 


